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Turismo do Algarve aponta para ocupação acima de 80% no fim
do ano
Há hotéis esgotados para o réveillon, diz João Fernandes.

1/75



2/75



CNN PORTUGAL
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Algarve supera números pré-pandemia
Comentário de João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve

Algarve supera números pré-pandemia
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Turismo de Portugal pagou hoje 70 milhões a mais de 22 800
empresas
Medida Apoiar T urismo, dirigida ao setor do alojamento, restauração e similares e de
outras atividades turísticas, pretende reforçar o apoio às empresas do turismo.

O Turismo de Portugal pagou esta quarta-feira a mais de 22.800 empresas um total de 70 milhões de
euros no âmbito da medida Apoiar Turismo, que tinha sido anunciada no início do mês, divulgou o
Ministério da Economia e do Mar.

Na nota divulgada esta quarta-feira, o gabinete do ministro da Economia e do Mar lembra que o prazo
para solicitar o apoio financeiro terminou no passado dia 22 de dezembro e que, face à "elevada procura
registada" e à dotação orçamental da medida, "cada uma das empresas recebeu um reforço de cerca
12,5% face aos valores já recebidos no Programa Apoiar".

Com a medida Apoiar Turismo, dirigida ao setor do alojamento, restauração e similares e de outras
atividades turísticas, o executivo pretendia reforçar o apoio às empresas do turismo que, por terem
sofrido fortemente os impactos da pandemia de covid-19, foram objeto de apoio no âmbito do
Programa Apoiar, agora num contexto macroeconómico complexo, atentos os efeitos da inflação, do
acréscimo de custos de energia e do contexto de guerra no espaço europeu.

"O pagamento ainda antes do final do ano dos apoios previstos na medida «Apoiar Turismo» traduz o
cumprimento de um compromisso assumido pelo Governo no início deste mês e permite reforçar, em
70 milhões de euros, as disponibilidades financeiras de mais de 22.800 empresas do setor do turismo,
para fazerem face às suas crescentes necessidades de tesouraria, resultantes, nomeadamente, do
acréscimo de custos decorrente do atual contexto macroeconómico global", refere Nuno Fazenda,
citado no comunicado.

A Medida Apoiar Turismo, integrada no Programa APOIAR, enquadra-se no Acordo de Médio Prazo de
Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, assinado, no passado dia 09 de outubro,
pelo Governo e pelos parceiros sociais.
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Taxa de aterragem de aviação sobe mais de 22 euros para
180,74 euros em 2023
A taxa de terminal pelos serviços de navegação aérea prestados nos aeroportos e
aeródromos é fixado em 180,74 euros em 2023.

A taxa de controlo terminal devida pelas companhias aéreas por cada aterragem nos aeroportos públicos
nacionais vai aumentar 22,2 euros a partir de 1 janeiro, segundo uma portaria do Governo, hoje
publicada, que a fixa em 180,74 euros.

O “quantitativo de taxa unitária de terminal utilizado para o cálculo da taxa de terminal devida pelos
serviços de navegação aérea de terminal prestados nos aeroportos e aeródromos (…) é fixado em
180,74 euros“, determina o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, na portaria neste
dia publicada, e que compara com os 158,54 euros de taxa cobrados atualmente.

A taxa de controlo terminal é devida por cada operação de aterragem e é definida por unidade de
tonelada métrica do peso máximo de descolagem indicado no certificado de navegabilidade de cada
aeronave, ou em documento para o efeito considerado equivalente, podendo ser diferenciada por origem
e destino do voo, ou modulada por forma a incentivar uma utilização mais intensiva, contribuir para
diversificar os períodos de utilização dos serviços e por razões de proteção ambiental.

A taxa de controlo terminal respeita às operações de controlo de tráfego aéreo de aproximação e
aeródromo, incluindo a utilização das ajudas rádio inerentes à aterragem e descolagem.
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Em 2023 está prevista a inauguração de 75 novos hotéis em todo
o país
Em 2023 está prevista a inauguração de 75 novos hotéis em todo o país

Em 2023 está prevista a inauguração de 75 novos hotéis em todo o país

7/75



JORNAL DE NOTÍCIAS

27/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 109166

Empresas e bancos dão apoios extraordinários aos trabalhadores
Empresas de vários setores decidiram atribuir, nos últimos meses, apoios extraordinários
aos trabalhadores, bem como aplicar medidas para tentar mitigar o impacto que a
inflação está a ter no custo de vida da generalidade das pessoas.

Empresas de vários setores decidiram atribuir, nos últimos meses, apoios extraordinários aos
trabalhadores, bem como aplicar medidas para tentar mitigar o impacto que a inflação está a ter no
custo de vida da generalidade das pessoas.

Além dos apoios públicos, que vão desde ajudas financeiras diretas, como é o caso do mais recente
apoio de 240 euros para famílias mais vulneráveis, ou dos 125 euros pagos em outubro a quem recebe
até 2.700 euros brutos por mês, alguns trabalhadores têm também contado com algumas ajudas das
empresas.

Depois de subidas consecutivas por vários meses, a inflação em novembro recuou ligeiramente 0,2
pontos percentuais face a outubro, para 9,9%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o
rendimento disponível das famílias voltou a diminuir.

Eis algumas empresas e bancos que optaram por atribuir apoios aos seus trabalhadores:

Modelo Continente

A Modelo Continente (MC) vai pagar este mês um apoio de até 500 euros aos trabalhadores para
mitigar os efeitos da inflação, medida que abrangerá 36 mil pessoas e representará um investimento
superior a 15 milhões de euros.

O valor do apoio será "proporcional em função da carga horária", lê-se num comunicado divulgado pela
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empresa do grupo Sonae no início de dezembro.

Considerando que "2022 tem sido particularmente desafiante para os portugueses, com impacto na
gestão do orçamento familiar", a MC diz que, ao longo deste ano, "tem vido a reforçar o pacote interno
de benefícios financeiros e sociais aos colaboradores, num investimento anual superior a 10 milhões de
euros de euros".

A empresa destaca o aumento do subsídio de refeição "em cerca de 22 euros por mês", referindo que "o
pacote de benefícios da MC inclui, entre outros, um plano de telecomunicações com 'voucher' para
aquisição de telemóvel, seguro de saúde e de vida e acesso a vantagens e parcerias exclusivas em
diferentes áreas (lazer, saúde e bem-estar, educação...)".

Adicionalmente, a MC diz ter reforçado, em 2022, "a oferta de bens alimentares que disponibiliza às suas
pessoas nas áreas sociais das operações de loja e logística".

ISQ

O ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade atribui este mês um apoio extraordinário aos trabalhadores
no valor de um salário, com o objetivo de mitigar o impacto da inflação no custo de vida e "como
medida de solidariedade" durante a quadra natalícia.

Numa nota à imprensa, o ISQ, que detém um centro de interface tecnológico em Portugal que opera há
mais de 50 anos no mercado nacional e internacional nas áreas de engenharia, inspeção, ensaios, testes
e formação, refere que, ao longo de 2022, reforçou o pacote de benefícios, nomeadamente com o
seguro de saúde e o aumento de subsídio de refeição.

Novo Banco

O Novo Banco divulgou no dia 20 de dezembro a atribuição de um apoio de 500 euros para
trabalhadores com rendimentos brutos anuais inferiores a 30 mil euros e de 250 euros para os que
recebem acima desse valor, estando excluídos "órgãos sociais e diretores de primeira linha".

Estes valores constituem "medidas de mitigação do aumento da inflação", destacou o banco em
comunicado.

A instituição "aprovou ainda uma linha de crédito para apoio a situações de 'stress' financeiro e a
possibilidade de antecipar 50% do subsídio de Natal 2023, que poderão ser solicitados a partir de
janeiro", adiantando também que serão "flexibilizados os prazos de amortização do crédito habitação no
regime de CHPP-ACT".

O banco estabeleceu também um novo salário mínimo bruto mensal de 1.100 euros, a partir do próximo
ano.

Millennium BCP

O BCP decidiu atribuir um pagamento pontual extraordinário de 500 euros a todos os trabalhadores sem
viatura atribuída, que será processado com o salário de dezembro, segundo uma mensagem interna
divulgada em 02 de novembro, a que a Lusa teve acesso.

Além do pagamento de 500 euros aos trabalhadores sem viatura atribuída, a gestão aprovou a
"possibilidade de receber a totalidade do subsídio de Natal de 2023 em duodécimos, a partir de janeiro de
2023", e de "fixação por um ano da prestação do crédito habitação concedido ao abrigo das condições
do Acordo Coletivo de Trabalho".

Segundo a mesma mensagem, "a fixação da prestação terá como base a prestação paga em junho de
2022, sendo que o prazo total do empréstimo será acrescido de um ano".

O banco anunciou ainda que a oferta de percursos dos autocarros gratuitos de e para o Taguspark seria
aumentada com novas rotas e que estava a preparar uma plataforma para permitir aos trabalhadores do
Millennium agilizar o 'car pooling'.
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Banco Montepio

O Banco Montepio paga este mês um apoio extraordinário de 600 euros para trabalhadores com
retribuição mensal ilíquida até 1.500 euros e de 400 euros nos casos em que a retribuição se situe entre
1.500 euros e 2.500 euros para responder ao impacto da subida da inflação.

Em comunicado, o banco anunciou "um conjunto de medidas" nomeadamente quanto ao crédito
habitação ACT (via Acordo Coletivo de Trabalho), que prevê o aumento do 'plafond' individual para 200
mil euros nas novas operações do processo ACT de 2023, o reforço do 'plafond' global desta linha de
crédito e a possibilidade de alargamento do prazo até 70 anos de idade (com limite de 40 anos de
maturidade), "em situações comprovadas de agravamento acentuado no rendimento familiar".

No que respeita ao apoio escolar a filhos dos trabalhadores, o banco anunciou a renovação para 2023
do apoio complementar a todos os níveis de ensino, subsídio de material e de alojamento, o pagamento
em dezembro do subsídio de material e de um trimestre de complemento escolar e a introdução de um
novo apoio denominado 'Prémio de Excelência Escolar'.

"Foram ainda aprovadas outras medidas associadas aos créditos a colaboradores, para mitigação do
agravamento das condições económicas, nomeadamente a possibilidade de alargamento de prazos e o
acesso ao crédito Multifunções para consolidação de créditos e saneamento financeiro", avança o
Montepio.

Também o Montepio Crédito anunciou que vai pagar em dezembro aos seus trabalhadores um apoio
extraordinário semelhante.

Hovione

A Hovione atribuiu um "bónus especial" de mil euros aos seus 1.600 trabalhadores em Portugal, sendo o
dinheiro disponibilizado através de um cartão de compras para ser descontado em lojas de alimentação
ou vestuário.

Este bónus visa responder à pressão sobre os orçamentos familiares imposta pela inflação, depois de a
empresa ter revisto o orçamento salarial duas vezes este ano devido à subida dos preços.

Em comunicado, a multinacional que detém laboratórios e fábricas em Portugal, na Irlanda, em Macau e
nos Estados Unidos, afirma que oferece em dezembro um bónus especial a todos os trabalhadores a
nível mundial, independentemente da antiguidade.

CTT - Correios de Portugal

Os CTT - Correios de Portugal pagam este mês "uma compensação extraordinária" aos seus
trabalhadores que recebem um salário até 2.500 euros, para fazer face ao aumento da inflação,
segundo um comunicado divulgado na semana passada.

A empresa, que emprega 12.015 pessoas em Portugal, não revela quantos trabalhadores serão
abrangidos nem qual o valor do apoio.

Caixa Geral de Depósitos

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou em novembro que iria fazer um pagamento extraordinário,
em dezembro, de 900 euros, para os trabalhadores com rendimento mensal até 1.500 euros, e de 600
euros, para os que auferem entre 1.500 e 2.700 euros.

A Comissão Executiva da CGD avançou ainda que permitirá aos trabalhadores antecipar até 50% do
subsídio de Natal durante o primeiro semestre de 2023 ou receber da totalidade deste subsídio em
duodécimos e que irá majorar os prémios e incentivos a pagar no próximo ano.

Negociadas com os sindicatos, estas medidas visam responder ao "aumento inusitado da inflação", que,
refere a CGD, "tem afetado de forma anormal o rendimento disponível dos seus colaboradores,
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particularmente daqueles que integram agregados familiares que auferem remunerações mais baixas".

Segundo a CGD, para o cálculo do pagamento extraordinário a efetuar em dezembro são consideradas
todas as rubricas remuneratórias regulares e o subsídio de refeição.

Jerónimo Martins

A Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce e do Recheio, decidiu pagar em dezembro um apoio de até 350
euros aos cerca de 25 mil trabalhadores das empresas do grupo, para responder ao aumento do custo
de vida, noticiou em novembro o Eco.

O pagamento do apoio resultará num montante global superior a 8 milhões de euros, avançou fonte
oficial do retalhista ao jornal.

Associação dos Viticultores Profissionais do Douro (Prodouro)

Em 14 de outubro, a Associação dos Viticultores Profissionais do Douro (Prodouro) veio propor o
alargamento às empresas privadas da possibilidade de atribuir aos trabalhadores um apoio
extraordinário, como o decretado pelo Governo, "igualmente" isento de IRS e Segurança Social.

"Nós inspiramo-nos nesse bom exemplo que o Governo deu e o que vamos fazer é apresentar uma
proposta no sentido de estender esse apoio às empresas. Permitir que as empresas privadas possam
remunerar os seus trabalhadores, de uma forma excecional, até ao máximo de um salário, isento de
tributações", afirmou à agência Lusa Rui Soares, presidente da Prodouro.

A associação conta com um total de 96 associados, entre viticultores independentes, produtores-
engarrafadores e adegas cooperativas, abrangendo 5.075 hectares de vinha.

Bankinter

No dia 3 de outubro, a sucursal do banco espanhol Bankinter em Portugal avançou com um conjunto de
apoios, como a subida do subsídio de alimentação e o pagamento do passe social aos seus
trabalhadores.

"Perante o contexto económico atual, e especificamente em relação aos seus colaboradores, o
Bankinter preparou um conjunto de apoios específicos, procurando atenuar o impacto da subida
generalizada de preços, sendo o pagamento integral do passe social ou o incremento do subsídio de
almoço (em 3,5 euros por dia, para 14 euros) exemplos das medidas extraordinárias já implementadas
para um período inicial de seis meses, com reavaliação a ser feita no final desse tempo", avançou à
agência Lusa fonte oficial do banco.

Por outro lado, "foi implementado nas áreas centrais um dia de 'home office' [teletrabalho], com
vantagem de contribuir para a redução de 20% nos custos de deslocação e impactos positivos também
ao nível de sustentabilidade", de acordo com o banco.

A instituição destacou que, no âmbito de medidas de sustentabilidade, "tem vindo a implementar a
substituição da sua frota automóvel por viaturas elétricas e híbridas tendo recentemente revisto os
'plafonds' de combustíveis ou energia elétrica atribuídos aos colaboradores com funções comerciais, no
âmbito deste contexto de elevados preços energéticos", disse o Bankinter.

O banco realçou que "mantém o compromisso de proximidade com os seus clientes e com os seus
colaboradores com o objetivo de avaliar de forma contínua as medidas que sejam oportunas
implementar em função da evolução macroeconómica e social".

Santander Totta

Numa nota interna enviada aos trabalhadores do banco -- assinada pelo presidente da Comissão
Executiva, Pedro Castro e Almeida, e por Sara da Fonseca, da Gestão de Pessoas, e a que a Lusa teve
acesso no passado dia 13 de outubro -- o Santander informou que os trabalhadores com vencimento
até 30 mil euros anuais iriam receber nesse mês um "pagamento extraordinário e suplementar" de 750
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euros, no âmbito de medidas aprovadas pelo banco para fazer face ao aumento dos preços.

Na nota, o Santander diz que "tem vindo a acompanhar a evolução da situação económica no país e no
mundo, com natural preocupação" e que está consciente de que "o aumento da inflação e do custo da
energia estão a ter impacto no orçamento familiar de muitos" dos colaboradores.

Assim, o Santander decidiu "aprovar algumas medidas de apoio financeiro para ajudar a minimizar esse
impacto", focando a ajuda nos "colaboradores com salário mais baixo, através do pagamento de um
valor único em detrimento de uma percentagem, para que este apoio seja mais relevante".

Além deste pagamento, o Santander decidiu dar a possibilidade em 2023 de todos os colaboradores
anteciparem até 50% do subsídio de Natal.

O banco aumentou ainda o limite de crédito disponível para os trabalhadores para 200 mil euros, em
novas operações de crédito, e alargou o acesso a outras medidas como a comparticipação do passe
social em 50% ou o apoio a propinas no valor de 310 euros por ano por filho ou enteado.

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) e o Sindicato Independente da Banca
(SIB) congratularam-se com estes apoios, mas defenderam que devem ser "muito mais abrangentes".

Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE)

Em setembro, segundo noticiou o jornal Eco, os cerca de 500 trabalhadores da fábrica de camiões
Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE), instalada em Tramagal (Abrantes), receberam um pagamento
extraordinário de 400 euros.

Detida pela Daimler Trucks, a empresa -- localizada a 150 quilómetros de Lisboa -- disse pretender assim
"ajustar os salários de forma inteligente", porque "não se pode andar a espalhar o dinheiro de qualquer
maneira".

Com uma faturação superior a 206 milhões de euros em 2021, a MFTE reclama a liderança mundial no
mercado de pesados e engloba sete marcas: Mercedes-Benz, FUSO, Setra, BharatBenz, Freightliner,
Western Star e Thomas Built Buses.
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JORNAL ECONÓMICO

28/12/2022

TIPO • ONLINE
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FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 87000

Vai viajar neste período das Festas? Conheça os seus direitos
O passageiro tem direito ao reembolso do bilhete e a ser transportado de volta para o
local de partida original se o voo atrasar, pelo menos, cinco horas, e decidir não viajar.

Os preços promocionais das viagens de avião para festejar a entrada do novo ano noutras paragens
convidam a fazer as malas. Porém, neste período de grande tráfego, as viagens nem sempre correm
bem. Os atrasos, cancelamentos, recusas de embarque por overbooking e problemas com bagagem são
comuns.

Conhece os seus direitos de passageiro aéreo?

Atraso do voo

O consumidor tem direito a receber assistência por parte da companhia aérea, que deve disponibilizar
chamadas telefónicas ou emails, bebidas, refeição, alojamento ou transporte para o local de alojamento.
Estas regras aplicam-se aos atrasos de:

duas horas, caso se trate de viagens até 1.500 quilómetros; três horas, se forem viagens com mais de
1.500 quilómetros dentro do EEE, ou viagens entre 1.500 e 3.500 quilómetros que envolvam um
aeroporto fora do EEE; quatro horas, para viagens superiores a 3.500 quilómetros que envolvam um
aeroporto fora do EEE.

Se chegar ao destino final com um atraso de três horas ou mais, tem direito a uma indemnização entre
250 e 600 euros. Excetuam-se os casos em que a transportadora consiga provar que o atraso foi
causado por circunstâncias extraordinárias (tempestade, greve, por exemplo).

Overbooking
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Há mais passageiros do que lugares disponíveis? As transportadoras são obrigadas a procurar voluntários
que cedam as suas reservas a troco de benefícios.

O passageiro obrigado a não embarcar pode optar por ser reembolsado e regressar ao local de partida
ou ser encaminhado para o destino. Terá ainda direito a uma indemnização entre 250 e 600 euros,
consoante as características do voo. Estes valores podem ser reduzidos a metade, se chegar ao destino
previsto apenas algumas horas depois do previsto. Enquanto estiver à espera, a companhia é obrigada a
fornecer gratuitamente comunicações, bebidas, refeições e, se necessário, alojamento.

Informe-se com a DECO.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do
endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via skype. Siga-nos nas
redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e Youtube.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

28/12/2022

TIPO • EPAPER
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Medina dá ok a capitalização da TAP após pedido de escusa |
Empresa sem obrigação de revelar indemnização | Alexandra
Reis pediu 1,47 milhões à transportadora
Alexandra Reis pediu afastamento do dossiê e ministro das Finanças assinou despacho
que permite transferir os 990 milhões de euros que encerram o processo de capitalização
| A T AP alinhou com as regras da CMVM mesmo não tendo informado o mercado sobre a
indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis após a saída do cargo de
administradora | Atual secretária de Estado do T esouro pediu à T AP uma indemnização
quase três vezes superior à que recebeu, diz a administração
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ECONOMIA ONLINE

27/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Governo aprovou injeção de mais 980 milhões na TAP
O ministro das Finanças assinou o despacho que autoriza o último cheque do Estado para
a TAP, avança a CNN Portugal. Companhia recebe mais 980 milhões de euros.

O ministro das Finanças assinou na segunda-feira o despacho que autoriza a entrada de mais 980
milhões de euros na TAP, naquele que é o último reforço de capital previsto no âmbito do plano de
reestruturação aprovado pela Comissão Europeia, avança a CNN Portugal.

A entrada deste último cheque estava prevista no Orçamento do Estado e completa o bolo de 3,2 mil
milhões de euros acordado com Bruxelas para a recapitalização da companhia aérea. De acordo com as
regras comunitárias, a TAP não poderá receber mais auxílios de Estado nos próximos 10 anos.

O despacho foi assinado no mesmo dia em que subiram de tom as críticas dos partidos – e os pedidos
de esclarecimento por parte do Presidente da República – devido à indemnização de 500 mil euros pagos
pela TAP à atual secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, quando saiu da companhia aérea no
final de fevereiro.

O anterior aumento de capital também chegou no final de 2021, quando o Estado injetou 536 milhões,
que se somaram aos 462 milhões entrados em maio. Além disso, procedeu à conversão em capital de
um financiamento público de 1.200 milhões. Na altura, com esta dupla operação, a companhia aérea
passou a ser detida exclusivamente pelo Estado.

Daqui em diante, a TAP terá de conseguir sobreviver apenas com os resultados que gerar e com
financiamentos no mercado. Nos primeiros nove deste ano, a transportadora apresentou um prejuízo de
91 milhões de euros, mas um resultado operacional recorde de 154 milhões. Olhando apenas para o
terceiro trimestre, a companhia teve um lucro de 111 milhões. “A procura para o quarto trimestre
mantém-se bastante forte, suportando as expectativas de um bom resultado acumulado até final do
ano“, dizia, na altura, a CEO, Christine Ourmières-Widener.
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A Comissão Europeia deu luz verde ao plano de reestruturação da TAP no dia 21 de dezembro de 2021,
obrigando, no entanto, a companhia a ceder 18 slots (nove pares de descolagem e aterragem) no
aeroporto de Lisboa e a vender as participações na Manutenção & Engenharia Brasil, Cateringpor e
Groundforce. A transportadora ficou obrigada também a um agressivo corte de custos, nomeadamente
com pessoal.

(notícia atualizada às 17h41)
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JORNAL I

28/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 3

AVE: € 7100

REACH: 14000

Caso TAP. Alexandra Reis, uma pedra no sapato do Governo
Governo já recebeu esclarecimento da T AP e remeteu-o para a Inspeção-Geral de
Finanças e para a CMVM
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JORNAL DE NOTÍCIAS

28/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLA SOFIA LUZ

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Há mais quatro gestores que saíram da TAP por renúncia
Fernando Medina força demissão de secretária de Estado
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JORNAL ECONÓMICO

27/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 87000

Mais de 4.600 voos cancelados e outros 1.600 atrasados nos
aeroportos dos EUA
A Southwest Airlines continua a ser a companhia mais afetada, com um peso de 60% nos
cancelamentos até meio da manhã desta terça-feira. Para amanhã, já foram cancelados
mais de 3.500 voos devido ao mau tempo.

O mau tempo que se faz sentir nos EUA continua a gerar o caos nos aeroportos norte-americanos,
ainda que a quantidade de perturbações continue a cair. Até meio da manhã desta terça-feira, eram já
mais de 4.600 voos cancelados e 1.600 voos atrasados.

Segundo a “BBC”, a Southwest Airlines continua a ser a companhia aérea mais afetada, com um peso
superior a 60% nos cancelamentos, o que corresponde a mais de 2.500 voos.

A situação está a deixar milhares de passageiros sem poder viajar, muitos dos quais passaram a última
noite nos terminais dos aeroportos, depois de as várias transportadoras terem cancelado mais de 17 mil
voos que estavam agendados para esta segunda-feira.

Para amanhã, quarta-feira, já foram cancelados mais de 3.500 voos, dos quais 70% seriam operados
pela Southwest, que faz viagens low-cost.

Na segunda-feira, o Departamento dos Transportes (DOT) dos EUA fez saber, através do Twitter, que
estava “preocupado com a taxa inaceitável de cancelamentos e atrasos da Southwest [e] relatórios de
falta de atendimento imediato ao cliente”.

A companhia por seu lado, reagiu com pedidos de desculpas “sentidas” aos passageiros, garantindo estar
“a trabalhar para resolver com urgência as interrupções de larga escala”.
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TSF ONLINE

28/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

Espanha elimina IVA de alguns alimentos e dá apoios às famílias
e a vários setores
Executivo de Madrid vai dar 200 euros a mais de quatro milhões de famílias e mantém,
em 2023, o congelamento do preço máximo do gás, o limite às atualizações das rendas e
a suspensão dos despejos de famílias vulneráveis.

O Governo espanhol anunciou esta terça-feira a eliminação do IVA de alimentos básicos e ajudas às
famílias, aos agricultores e à indústria de gás como formas de enfrentar a crise energética e a inflação
provocadas pela guerra na Ucrânia.

Entre as medidas agora anunciadas pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, conta-se o fim da
cobrança do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de alimentos considerados de primeira
necessidade, como o pão, o leite, o queijo, os ovos, a fruta, os legumes e leguminosas, as batatas e os
cereais.

Estes produtos tinham um IVA de 4%.

O Governo espanhol decidiu também, em reunião de Conselho de Ministros hoje realizada, reduzir o IVA
de azeite e massas de 10 para 5%.

Além disso, o executivo de Madrid vai dar um pacote de ajudas a vários setores, a começar pelas
famílias com rendimentos anuais até 27.000 euros.

Segundo foi anunciado, 4,2 milhões de famílias vão receber ajudas de 200 euros, e foi ainda decidido que
as condições dos contratos de arrendamento que terminem até 30 de junho de 2023 serão prorrogadas
durante seis meses para evitar aumentos abusivos.

Também os agricultores vão ter ajudas diretas do Estado, no valor de 300 milhões de euros, com o
objetivo de compensar o aumento dos custos devido ao aumento do custo dos fertilizantes, enquanto a
indústria de gás recebe uma nova linha de liquidez de 500 milhões de euros.
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O Governo espanhol irá ainda dar 450 milhões de euros de ajuda ao setor cerâmico e outros subsetores,
além de investir 3.100 milhões de euros na descarbonização industrial.

Por outro lado, Sánchez adiantou que algumas medidas já adotadas vão manter-se no próximo ano,
como é o caso da gratuitidade das viagens em transportes públicos de média distância, a redução de
30% do custo dos transportes urbanos e interurbanos e a prorrogação por seis meses da redução do
imposto sobre a eletricidade e o gás.

As ajudas preveem ainda que se mantenha, em 2023, o congelamento do preço máximo das garrafas
de gás, que seja prolongado o limite de 2% nas atualizações anuais das rendas de casas e as
suspensões de despejos de famílias vulneráveis.

No próximo ano manter-se-á também a proibição do corte de fornecimento se serviços essenciais,
como a água, a eletricidade ou o gás, e mantêm-se os subsídios sociais mais abrangentes iniciados este
ano.

O aumento de 15% do rendimento mínimo de vida e das pensões não contributivas também serão
mantidos e será prorrogado até 2024 a possibilidade de reforma parcial para promover a substituição
geracional e a criação de emprego, especialmente na indústria.

O Governo espanhol determinou ainda uma extensão no tempo dos subsídios dados aos
desempregados afetados pela erupção vulcânica na ilha de Las Palmas e manteve a proibição de
demissões nas empresas afiliadas ao programa de ajuda devido ao aumento dos custos de energia
causado pela guerra na Ucrânia.

A partir de 31 de dezembro, o desconto de 20 cêntimos por litro de combustível passa a ser dado
apenas ao transporte rodoviário profissional e agricultores, enquanto os pescadores terão uma ajuda
direta no valor de 120 milhões.

O Conselho de Ministros aprovou também um aumento de 8,5% para as pensões, na sequência da
subida da inflação, para garantir o poder de compra dos reformados, e deu luz verde à melhoria da
reforma ativa, que permite aos profissionais de saúde de cuidados primários, médicos de família e
pediatras em idade de reforma continuarem a trabalhar nos próximos três anos.

As medidas hoje decididas no Conselho de Ministros constituem o terceiro pacote de ajuda do Governo
espanhol para aliviar as consequências económicas e sociais da guerra na Ucrânia e terão um impacto de
10 mil milhões de euros.

Apesar de nos últimos meses a Espanha ter conseguido moderar a subida dos preços e já ser o país com
a inflação mais baixa da zona euro, o Governo decidiu promover este pacote de apoios para "diminuir o
custo com bens e serviços primários relacionados com alimentação e energia".

Segundo avançou Pedro Sánchez em conferência de imprensa, o total de recursos alocados pelo
executivo vai alocar um total de 45.000 milhões de euros para proteger a classe média e trabalhadora e
o tecido produtivo do país face ao aumento do custo de vida.
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JORNAL ECONÓMICO

27/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 87000

Tecnologia volta a castigar Wall Street no regresso do Natal
O Nasdaq fechou com as maiores perdas, mas o S&P 500 também não escapou ao
vermelho. Destaque para a T esla, cujo título perdeu mais de 11% e está em linha para o
seu pior mês, trimestre e ano, espelhando o que foi um ano difícil para as cotadas
tecnológicas.

Wall Street fechou a sessão desta terça-feira com perdas no S&P 500 e Nasdaq, com a tecnologia a
pesar nos índices norte-americanos no arranque da última semana de negociação do ano.

O Dow Jones até conseguiu avançar 0,1% para os 33.241 pontos, mas as quedas nos restantes índices
ofuscaram estes ganhos. O S&P 500 recuou 15 pontos, ou 0,4%, para os 3.830 pontos, enquanto o
Nasdaq recuou 1,4%, ou 145 pontos, fechando com 10.353.

A Tesla foi o principal destaque do dia, caindo 11,4% depois de mais notícias de cortes na produção da
sua fábrica em Xangai. O título da fabricante de carros elétricos está em curso para o pior mês, trimestre
e ano da sua história, recuando 42% em dezembro e 69% este ano, o que coincide com a aquisição do
Twitter por Elon Musk.

As cotadas tecnológicas pesaram na sessão desta terça-feira, com o Netflix a perder 3,7% e outros
grandes títulos como Alphabet e Amazon a perderem 2,1% e 2,7%, respetivamente. A Nvidia teve uma
prestação ainda pior, desvalorizando 7,1%.

Também o sector da aviação vive novas perturbações nos EUA com o nevão que afeta o país e obrigou
ao cancelamento de inúmeros voos, castigando sobretudo a Southwest Airlines. O título da companhia
aérea recuou 6%.

Os destaques positivos foram para o segmento dos casinos, que beneficiaram das notícias de reabertura
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das viagens internacionais na China, impulsionando títulos como a Wynn e Las Vegas Sands a ganhos de
4,4% e 4,1%, respetivamente. Também as cotadas com origem na segunda maior economia do mundo
subiram com a reabertura do país, com a Alibaba e JD a avançarem 4,9% e 4,2% cada uma.
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TVI

27/12/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: 300000

No Fim de Ano no Algarve deverá ser marcado pelo bom tempo e
a economia da região irá também aquecer
No Fim de Ano no Algarve deverá ser marcado pelo bom tempo e a economia da região
irá também aquecer

No Fim de Ano no Algarve deverá ser marcado pelo bom tempo e a economia da região irá também
aquecer
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SAPO VIAGENS

27/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 2880

REACH: -1

Lisboa, Porto, Madeira e Faro são os destinos mais procurados
para receber 2023
Portugal está em terceiro lugar nas preferências dos turistas europeus.

 

Depois da festas de Natal dos últimos anos estarem marcadas pelo coronavírus, a recuperação do
turismo em Portugal, no que diz respeito ao fim do ano é uma realidade e isso foi o que o motor de
busca de voos e hotéis Jetcost pôde confirmar: a procura de voos subiram uns 230%, e a de hotéis uns
180%, para o fim de ano de 2022 em comparação com o ano anterior. Além disso, os utilizadores
passam 70% mais tempo a procurar soluções diferentes, orçamentos e datas alternativas, por uma
oferta que se adapte melhor ao seu bolso.

Uma parte considerável dos europeus que quer passar o fim de ano fora de casa pensa fazê-lo em
Portugal e para isso contribui o clima nesta época, a riqueza cultural, os costumes e as festas, além da
gastronomia, bons hotéis e infraestruturas, preços mais baixos se os comparamos com outros países
devido à inflação que existe na Europa, são fatores que colocam Portugal no terceiro país mais
procurado na Jetcost para começar o ano de 2023, a seguir a Espanha e Itália, à frente da França e do
Reino Unido.

Na análise dos resultados da procura de voos entre 26 de dezembro de 2022 e 4 de janeiro de 2023,
Lisboa está em alta, sendo a mais procurada por espanhóis, franceses, britânicos, italianos, alemães e
holandeses. Outro destino português que combina a atração de uma grande cidade com a riqueza
cultural e gastronómica é o Porto, a cidade mais procurada por viajantes franceses, a segunda por
espanhóis, alemães e italianos, a terceira por holandeses e a quarta por britânicos.

Faro, porta de entrada para o Algarve, é o destino para quem procura um bom clima, bons restaurantes
e vida noturna. É a segunda mais procurada por ingleses e holandeses, a terceira por franceses e a
quarta por espanhóis, alemães e italianos.

Quanto às ilhas, a da Madeira parece ser a preferida pelos turistas europeus, já que é a terceira a ser
escolhida por espanhóis, ingleses, alemães e italianos e, em quarto lugar, por franceses e holandeses.
Outra ilha do arquipélago, Porto Santo, ocupa o sexto lugar entre as preferências dos turistas espanhóis,
franceses, alemães, britânicos, italianos e holandeses.

Por outro lado, a ilha de São Miguel, Açores, ocupa o quinto lugar em termos de preferência dos
espanhóis, franceses, britânicos, alemães, italianos e holandeses, seguida da Terceira, escolhida na
sétima posição para espanhóis, franceses, alemães e italianos, a oitava posição para holandeses e a
nona para britânicos.

Quanto aos portugueses, as capitais e as grandes cidades dos principais países europeus, em conjunto
com outros destinos portugueses como Madeira são os mais procurados por todos para passar o fim de
ano.

Cidades mais procuradas pelos portugueses para passar o fim do ano de 2022:
1. Paris

2. Madeira
3. Lisboa
4. Porto
5. Londres
6. Barcelona
7. Madrid
8. Amesterdão
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9. São Miguel
10. Génova
11. Nova Iorque
12. Roma
13. Zurique
14. Luxemburgo
15. Bruxelas
16. Milão
17. Praga
18. Dubai
19. Rio de Janeiro
20. Budapeste
21. Viena
22. Faro
23. Berlim
24. Terceira
25. Porto Santo

(Link)
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CMTV

27/12/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 7068

REACH: 111000

Os hotéis no Algarve estão com reservas superiores a 2019 para
a passagem de ano
Os hotéis no Algarve estão com reservas superiores a 2019 para a passagem de ano

Os hotéis no Algarve estão com reservas superiores a 2019 para a passagem de ano
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RTP 1

28/12/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 24939

REACH: 203000

A taxa de ocupação média nos hotéis do Algarve para o final do
ano será superior a 80%
A taxa de ocupação média nos hotéis do Algarve para o final do ano será superior a 80%

A taxa de ocupação média nos hotéis do Algarve para o final do ano será superior a 80%
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JORNAL DE NOTÍCIAS

28/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • BREVES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 790

REACH: 35000

Algarve espera mais de 80% de ocupação no fim de ano
Uma ocupação de 80% , que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria
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ALGARVE PRIMEIRO

28/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2310

REACH: -1

Turismo do Algarve perspetiva ocupação para fim de ano
superior a 80%
Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria,
são as perspetivas da Região de T urismo do Algarve (RT A) para a passagem do ano,
disse hoje à Lusa o seu presidente.

 

Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria, são as
perspetivas da Região de Turismo do Algarve (RTA) para a passagem do ano, disse hoje à Lusa o seu
presidente.

 

“Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo”, afirmou João Fernandes.

 

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
“apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva”.

 

As reservas para o período do fim de ano e ‘réveillon’ tem tido este ano “mais reservas diretas, sem
intermediação”, e feitas “mais cedo”, disse ainda o presidente da RTA, sublinhando que “as perspetivas
climatéricas” para a passagem do ano “apontam para temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de
20 graus, com boas abertas”.
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As perspetivas são assim boas “em termos de tempo”, o que dá “oportunidade para estar ao ar livre,
com um cartaz de passagem do ano muito forte em várias localidades do Algarve”, acrescentou,
considerando que estas previsões fazem “antever também que as reservas de última hora venham a
aumentar”.

 

“Do ponto de vista dos mercados internacionais, a Espanha é sempre também um ‘prato forte’, na
medida em que as regiões transfronteiriças - da Andaluzia, da Extremadura, mas também a Galiza, que
tem uma tradição geracional de vir para o Algarve neste período e no verão, vão marcar presença
também com um bom nível de reservas”, completou.

 

Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os “mercados tradicionais” do Algarve, como o
“Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos”, que estão, segundo o presidente da Região
de Turismo, “a dar bons sinais”.

 

“São estas as razões pelas quais a AHETA [Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve], a associação de hotelaria da região, perspetiva um aumento do volume de negócios para este
período de 10%, o que é muito significativo”, assinalou.

 

Questionado sobre se o aumento do volume de negócios está relacionado com uma maior procura ou
com um aumento de preços, João Fernandes respondeu que a subida prevista pela AHETA de 10%
resulta do “dois fatores conjugados”.

 

“Os preços acompanharam os custos dos fatores de produção por causa da inflação. Na prática
repercute também na venda ao público”, acrescentou o dirigente do Turismo do Algarve, região que,
“quando comparada com destinos concorrentes do sul da Europa, continua a ser uma boa aposta” para
quem quer passar uns dias de descanso na passagem do ano.

 

Sobre os programas que existem na região para a noite de 31 para 01 de janeiro, João Fernandes disse
haver “oportunidades para todos os gostos” e “um cartaz muito forte ao nível da animação, de
concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de
Portimão”.

 

“São conhecidas as passagens do ano quer na praia dos Pescadores, quer na Praia da Rocha, mas
também temos outras realidades, como Tavira e Lagos, ou no interior do Algarve também, como
Monchique, que tem sido cada vez mais procurado para este período, ou ainda Quarteira”, concluiu.

 

Lusa

 

(Link)
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JORNAL DO ALGARVE

28/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1375

REACH: -1

Ocupação hoteleira para o fim de ano superior a 80%
Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria,
são as perspetivas da Região de T urismo do Algarve (RT A) para a Passagem do Ano,
adiantou o seu presidente.

 

Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria, são as
perspetivas da Região de Turismo do Algarve (RTA) para a Passagem do Ano, adiantou o seu
presidente.

“Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo”, afirmou João Fernandes.

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
“apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva”.

As reservas para o período do fim de ano e ‘réveillon’ tem tido este ano “mais reservas diretas, sem
intermediação”, e feitas “mais cedo”, disse ainda o presidente da RTA, sublinhando que “as perspetivas
climatéricas” para a passagem do ano “apontam para temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de
20 graus, com boas abertas”.

As perspetivas são assim boas “em termos de tempo”, o que dá “oportunidade para estar ao ar livre,
com um cartaz de passagem do ano muito forte em várias localidades do Algarve”, acrescentou,
considerando que estas previsões fazem “antever também que as reservas de última hora venham a
aumentar”.

“Do ponto de vista dos mercados internacionais, a Espanha é sempre também um ‘prato forte’, na
medida em que as regiões transfronteiriças – da Andaluzia, da Extremadura, mas também a Galiza, que
tem uma tradição geracional de vir para o Algarve neste período e no verão, vão marcar presença
também com um bom nível de reservas”, completou.

Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os “mercados tradicionais” do Algarve, como o
“Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos”, que estão, segundo o presidente da Região
de Turismo, “a dar bons sinais”.

“São estas as razões pelas quais a AHETA [Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve], a associação de hotelaria da região, perspetiva um aumento do volume de negócios para este
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período de 10%, o que é muito significativo”, assinalou.

Questionado sobre se o aumento do volume de negócios está relacionado com uma maior procura ou
com um aumento de preços, João Fernandes respondeu que a subida prevista pela AHETA de 10%
resulta do “dois fatores conjugados”.

“Os preços acompanharam os custos dos fatores de produção por causa da inflação. Na prática
repercute também na venda ao público”, acrescentou o dirigente do Turismo do Algarve, região que,
“quando comparada com destinos concorrentes do sul da Europa, continua a ser uma boa aposta” para
quem quer passar uns dias de descanso na passagem do ano.

Sobre os programas que existem na região para a noite de 31 para 1 de janeiro, João Fernandes disse
haver “oportunidades para todos os gostos” e “um cartaz muito forte ao nível da animação, de
concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de
Portimão”.

“São conhecidas as passagens do ano quer na Praia dos Pescadores, quer na Praia da Rocha, mas
também temos outras realidades, como Tavira e Lagos, ou no interior do Algarve também, como
Monchique, que tem sido cada vez mais procurado para este período, ou ainda Quarteira”, concluiu.

(Link)
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Hotéis com lotação esgotada
Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria,
são as perspetivas da Região de Turismo do Algarve (RTA) para a Passagem de Ano.
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Turismo do Algarve perspetiva ocupação para fim de ano
superior a 80%
Este ano há ainda mais portugueses a escolher a região do Algarve para passar o fim de
ano.

Este ano há ainda mais portugueses a escolher a região do Algarve para passar o fim de ano.

Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria, são as
perspetivas da Região de Turismo do Algarve (RTA) para a passagem do ano, disse hoje à Lusa o seu
presidente.

"Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo", afirmou João Fernandes.

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
"apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva". 

As reservas para o período do fim de ano e 'réveillon' tem tido este ano "mais reservas diretas, sem
intermediação", e feitas "mais cedo", disse ainda o presidente da RTA, sublinhando que "as perspetivas
climatéricas" para a passagem do ano "apontam para temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de
20 graus, com boas abertas".

As perspetivas são assim boas "em termos de tempo", o que dá "oportunidade para estar ao ar livre,
com um cartaz de passagem do ano muito forte em várias localidades do Algarve", acrescentou,
considerando que estas previsões fazem "antever também que as reservas de última hora venham a
aumentar".
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"Do ponto de vista dos mercados internacionais, a Espanha é sempre também um 'prato forte', na
medida em que as regiões transfronteiriças - da Andaluzia, da Extremadura, mas também a Galiza, que
tem uma tradição geracional de vir para o Algarve neste período e no verão, vão marcar presença
também com um bom nível de reservas", completou.

Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os "mercados tradicionais" do Algarve, como o
"Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos", que estão, segundo o presidente da Região
de Turismo, "a dar bons sinais".

"São estas as razões pelas quais a AHETA [Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve], a associação de hotelaria da região, perspetiva um aumento do volume de negócios para este
período de 10%, o que é muito significativo", assinalou.

Questionado sobre se o aumento do volume de negócios está relacionado com uma maior procura ou
com um aumento de preços, João Fernandes respondeu que a subida prevista pela AHETA de 10%
resulta do "dois fatores conjugados".

"Os preços acompanharam os custos dos fatores de produção por causa da inflação. Na prática
repercute também na venda ao público", acrescentou o dirigente do Turismo do Algarve, região que,
"quando comparada com destinos concorrentes do sul da Europa, continua a ser uma boa aposta" para
quem quer passar uns dias de descanso na passagem do ano. 

Sobre os programas que existem na região para a noite de 31 para 01 de janeiro, João Fernandes disse
haver "oportunidades para todos os gostos" e "um cartaz muito forte ao nível da animação, de
concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de
Portimão".

"São conhecidas as passagens do ano quer na praia dos Pescadores, quer na Praia da Rocha, mas
também temos outras realidades, como Tavira e Lagos, ou no interior do Algarve também, como
Monchique, que tem sido cada vez mais procurado para este período, ou ainda Quarteira", concluiu.

(Link)
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Fim de ano: taxa de ocupação dos hotéis do Algarve supera a de
2019
O fim de ano no Algarve deverá ser marcado pelo bom tempo, e a economia da região
também irá aquecer. As taxas de ocupação nas unidades hoteleiras estão mais de 10%
acima das que se registavam antes da pandemia. Os hotéis abertos estão praticamente
completos.

Vídeo Link
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Breve I
ALGARVE COM 80% DE OCUPAÇÃO
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Passagem de ano. Taxa de ocupação média superior a 80% no
Algarve
Os portugueses e os espanhóis são os que mais procuram o Algarve para a passagem do
ano

Vídeo

Os portugueses e os espanhóis são os que mais procuram o Algarve para a passagem do ano. Seguem-
se os ingleses e os holandeses. A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve espera
um aumento do volume de negócios de 10% em relação ao ano anterior.
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Turismo do Algarve perspetiva ocupação para fim de ano
superior a 80%
Este ano há ainda mais portugueses a escolher a região do Algarve para passar o fim de
ano.

Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria, são as
perspetivas da Região de Turismo do Algarve (RTA) para a passagem do ano, disse hoje à Lusa o seu
presidente.

"Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo", afirmou João Fernandes.

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
"apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva". 

As reservas para o período do fim de ano e 'réveillon' tem tido este ano "mais reservas diretas, sem
intermediação", e feitas "mais cedo", disse ainda o presidente da RTA, sublinhando que "as perspetivas
climatéricas" para a passagem do ano "apontam para temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de
20 graus, com boas abertas".

As perspetivas são assim boas "em termos de tempo", o que dá "oportunidade para estar ao ar livre,
com um cartaz de passagem do ano muito forte em várias localidades do Algarve", acrescentou,
considerando que estas previsões fazem "antever também que as reservas de última hora venham a
aumentar".

"Do ponto de vista dos mercados internacionais, a Espanha é sempre também um 'prato forte', na
medida em que as regiões transfronteiriças - da Andaluzia, da Extremadura, mas também a Galiza, que
tem uma tradição geracional de vir para o Algarve neste período e no verão, vão marcar presença
também com um bom nível de reservas", completou.

Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os "mercados tradicionais" do Algarve, como o
"Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos", que estão, segundo o presidente da Região
de Turismo, "a dar bons sinais".

"São estas as razões pelas quais a AHETA [Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve], a associação de hotelaria da região, perspetiva um aumento do volume de negócios para este
período de 10%, o que é muito significativo", assinalou.

Questionado sobre se o aumento do volume de negócios está relacionado com uma maior procura ou
com um aumento de preços, João Fernandes respondeu que a subida prevista pela AHETA de 10%
resulta do "dois fatores conjugados".

"Os preços acompanharam os custos dos fatores de produção por causa da inflação. Na prática
repercute também na venda ao público", acrescentou o dirigente do Turismo do Algarve, região que,
"quando comparada com destinos concorrentes do sul da Europa, continua a ser uma boa aposta" para
quem quer passar uns dias de descanso na passagem do ano. 

Sobre os programas que existem na região para a noite de 31 para 01 de janeiro, João Fernandes disse
haver "oportunidades para todos os gostos" e "um cartaz muito forte ao nível da animação, de
concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de
Portimão".

46/75



"São conhecidas as passagens do ano quer na praia dos Pescadores, quer na Praia da Rocha, mas
também temos outras realidades, como Tavira e Lagos, ou no interior do Algarve também, como
Monchique, que tem sido cada vez mais procurado para este período, ou ainda Quarteira", concluiu.

(Link)

 

47/75

https://radiocomercial.iol.pt/noticias/132118/turismo-do-algarve-perspetiva-ocupacao-para-fim-de-ano-superior-a-80


BOM DIA EUROPA

28/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Hotéis algarvios esperam ocupação mínima de 80% na passagem
de ano
Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria,
são as perspetivas da Região de Turismo do Algarve (RTA) para a passagem do ano.

Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria, são as
perspetivas da Região de Turismo do Algarve (RTA) para a passagem do ano.

“Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo”, afirmou João Fernandes, presidente
da RTA.

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
“apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva”.

As reservas para o período do fim de ano e ‘réveillon’ tem tido este ano “mais reservas diretas, sem
intermediação”, e feitas “mais cedo”, disse ainda o presidente da RTA, sublinhando que “as perspetivas
climatéricas” para a passagem do ano “apontam para temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de
20 graus, com boas abertas”.

As perspetivas são assim boas “em termos de tempo”, o que dá “oportunidade para estar ao ar livre,
com um cartaz de passagem do ano muito forte em várias localidades do Algarve”, acrescentou,
considerando que estas previsões fazem “antever também que as reservas de última hora venham a
aumentar”.
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“Do ponto de vista dos mercados internacionais, a Espanha é sempre também um ‘prato forte’, na
medida em que as regiões transfronteiriças – da Andaluzia, da Extremadura, mas também a Galiza, que
tem uma tradição geracional de vir para o Algarve neste período e no verão, vão marcar presença
também com um bom nível de reservas”, completou.

Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os “mercados tradicionais” do Algarve, como o
“Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos”, que estão, segundo o presidente da Região
de Turismo, “a dar bons sinais”.

“São estas as razões pelas quais a AHETA [Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve], a associação de hotelaria da região, perspetiva um aumento do volume de negócios para este
período de 10%, o que é muito significativo”, assinalou.

Questionado sobre se o aumento do volume de negócios está relacionado com uma maior procura ou
com um aumento de preços, João Fernandes respondeu que a subida prevista pela AHETA de 10%
resulta do “dois fatores conjugados”.

“Os preços acompanharam os custos dos fatores de produção por causa da inflação. Na prática
repercute também na venda ao público”, acrescentou o dirigente do Turismo do Algarve, região que,
“quando comparada com destinos concorrentes do sul da Europa, continua a ser uma boa aposta” para
quem quer passar uns dias de descanso na passagem do ano.

Sobre os programas que existem na região para a noite de 31 para 01 de janeiro, João Fernandes disse
haver “oportunidades para todos os gostos” e “um cartaz muito forte ao nível da animação, de
concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de
Portimão”.

“São conhecidas as passagens do ano quer na praia dos Pescadores, quer na Praia da Rocha, mas
também temos outras realidades, como Tavira e Lagos, ou no interior do Algarve também, como
Monchique, que tem sido cada vez mais procurado para este período, ou ainda Quarteira”, concluiu.

(Link)
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Turismo do Algarve perspetiva ocupação para fim de ano
superior a 80%
A Região de T urismo do Algarve (RT A) espera uma boa ocupação dos hotéis na
passagem do ano.

Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria, são as
perspetivas da Região de Turismo do Algarve (RTA) para a passagem do ano, disse esta terça-feira, 27
de dezembro, à Lusa o seu presidente.

Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de Covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo”, afirmou João Fernandes.

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
“apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva”.

As reservas para o período do fim de ano e ‘réveillon’ tem tido este ano “mais reservas diretas, sem
intermediação”, e feitas “mais cedo”, disse ainda o presidente da RTA, sublinhando que “as perspetivas
climatéricas” para a passagem do ano “apontam para temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de
20 graus, com boas abertas”.

As perspetivas são assim boas “em termos de tempo”, o que dá “oportunidade para estar ao ar livre,
com um cartaz de passagem do ano muito forte em várias localidades do Algarve”, acrescentou,
considerando que estas previsões fazem “antever também que as reservas de última hora venham a
aumentar”.

“Do ponto de vista dos mercados internacionais, a Espanha é sempre também um ‘prato forte’, na
medida em que as regiões transfronteiriças – da Andaluzia, da Extremadura, mas também a Galiza, que
tem uma tradição geracional de vir para o Algarve neste período e no verão, vão marcar presença
também com um bom nível de reservas”, completou.

Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os “mercados tradicionais” do Algarve, como o
“Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos”, que estão, segundo o presidente da Região
de Turismo, “a dar bons sinais”.

“São estas as razões pelas quais a AHETA [Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve], a associação de hotelaria da região, perspetiva um aumento do volume de negócios para este
período de 10%, o que é muito significativo”, assinalou.

Questionado sobre se o aumento do volume de negócios está relacionado com uma maior procura ou
com um aumento de preços, João Fernandes respondeu que a subida prevista pela AHETA de 10%
resulta do “dois fatores conjugados”.

“Os preços acompanharam os custos dos fatores de produção por causa da inflação. Na prática
repercute também na venda ao público”, acrescentou o dirigente do Turismo do Algarve, região que,
“quando comparada com destinos concorrentes do sul da Europa, continua a ser uma boa aposta” para
quem quer passar uns dias de descanso na passagem do ano.

Sobre os programas que existem na região para a noite de 31 para 01 de janeiro, João Fernandes disse
haver “oportunidades para todos os gostos” e “um cartaz muito forte ao nível da animação, de
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concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de
Portimão”.

“São conhecidas as passagens do ano quer na praia dos Pescadores, quer na Praia da Rocha, mas
também temos outras realidades, como Tavira e Lagos, ou no interior do Algarve também, como
Monchique, que tem sido cada vez mais procurado para este período, ou ainda Quarteira”, concluiu.
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Turismo do Algarve perspetiva ocupação para fim de ano
superior a 80%
“Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação próprios, têm muitas
vezes a lotação esgotada já há algum tempo”, de acordo com o presidente da Região de
Turismo do Algarve.

 

“Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum
tempo”, de acordo com o presidente da Região de Turismo do
Algarve.
Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria, são as
perspetivas da Região de Turismo do Algarve (RTA) para a passagem do ano, disse hoje à Lusa o seu
presidente.

“Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo”, afirmou João Fernandes.

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
“apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva”.

Leia mais em: Dinheiro Vivo

(Link)
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Turismo do Algarve perspetiva ocupação para fim de ano
superior a 80%
Este ano há ainda mais portugueses a escolher a região do Algarve para passar o fim de
ano.

 

Este ano há ainda mais portugueses a escolher a região do Algarve para passar o fim de ano.

Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria, são as
perspetivas da Região de Turismo do Algarve (RTA) para a passagem do ano, disse hoje à Lusa o seu
presidente.

"Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo", afirmou João Fernandes.

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
"apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva". 

As reservas para o período do fim de ano e 'réveillon' tem tido este ano "mais reservas diretas, sem
intermediação", e feitas "mais cedo", disse ainda o presidente da RTA, sublinhando que "as perspetivas
climatéricas" para a passagem do ano "apontam para temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de
20 graus, com boas abertas".

As perspetivas são assim boas "em termos de tempo", o que dá "oportunidade para estar ao ar livre,
com um cartaz de passagem do ano muito forte em várias localidades do Algarve", acrescentou,
considerando que estas previsões fazem "antever também que as reservas de última hora venham a
aumentar".

"Do ponto de vista dos mercados internacionais, a Espanha é sempre também um 'prato forte', na

53/75



medida em que as regiões transfronteiriças - da Andaluzia, da Extremadura, mas também a Galiza, que
tem uma tradição geracional de vir para o Algarve neste período e no verão, vão marcar presença
também com um bom nível de reservas", completou.

Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os "mercados tradicionais" do Algarve, como o
"Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos", que estão, segundo o presidente da Região
de Turismo, "a dar bons sinais".

"São estas as razões pelas quais a AHETA [Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve], a associação de hotelaria da região, perspetiva um aumento do volume de negócios para este
período de 10%, o que é muito significativo", assinalou.

Questionado sobre se o aumento do volume de negócios está relacionado com uma maior procura ou
com um aumento de preços, João Fernandes respondeu que a subida prevista pela AHETA de 10%
resulta do "dois fatores conjugados".

"Os preços acompanharam os custos dos fatores de produção por causa da inflação. Na prática
repercute também na venda ao público", acrescentou o dirigente do Turismo do Algarve, região que,
"quando comparada com destinos concorrentes do sul da Europa, continua a ser uma boa aposta" para
quem quer passar uns dias de descanso na passagem do ano. 

Sobre os programas que existem na região para a noite de 31 para 01 de janeiro, João Fernandes disse
haver "oportunidades para todos os gostos" e "um cartaz muito forte ao nível da animação, de
concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de
Portimão".

"São conhecidas as passagens do ano quer na praia dos Pescadores, quer na Praia da Rocha, mas
também temos outras realidades, como Tavira e Lagos, ou no interior do Algarve também, como
Monchique, que tem sido cada vez mais procurado para este período, ou ainda Quarteira", concluiu.

(Link)
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Turismo do Algarve perspetiva ocupação para fim de ano
superior a 80%
Este ano há ainda mais portugueses a escolher a região do Algarve para passar o fim de
ano.

 

Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria, são as
perspetivas da Região de Turismo do Algarve (RTA) para a passagem do ano, disse hoje à Lusa o seu
presidente.

"Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo", afirmou João Fernandes.

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
"apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva". 

As reservas para o período do fim de ano e 'réveillon' tem tido este ano "mais reservas diretas, sem
intermediação", e feitas "mais cedo", disse ainda o presidente da RTA, sublinhando que "as perspetivas
climatéricas" para a passagem do ano "apontam para temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de
20 graus, com boas abertas".

As perspetivas são assim boas "em termos de tempo", o que dá "oportunidade para estar ao ar livre,
com um cartaz de passagem do ano muito forte em várias localidades do Algarve", acrescentou,
considerando que estas previsões fazem "antever também que as reservas de última hora venham a
aumentar".
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"Do ponto de vista dos mercados internacionais, a Espanha é sempre também um 'prato forte', na
medida em que as regiões transfronteiriças - da Andaluzia, da Extremadura, mas também a Galiza, que
tem uma tradição geracional de vir para o Algarve neste período e no verão, vão marcar presença
também com um bom nível de reservas", completou.

Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os "mercados tradicionais" do Algarve, como o
"Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos", que estão, segundo o presidente da Região
de Turismo, "a dar bons sinais".

"São estas as razões pelas quais a AHETA [Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve], a associação de hotelaria da região, perspetiva um aumento do volume de negócios para este
período de 10%, o que é muito significativo", assinalou.

Questionado sobre se o aumento do volume de negócios está relacionado com uma maior procura ou
com um aumento de preços, João Fernandes respondeu que a subida prevista pela AHETA de 10%
resulta do "dois fatores conjugados".

"Os preços acompanharam os custos dos fatores de produção por causa da inflação. Na prática
repercute também na venda ao público", acrescentou o dirigente do Turismo do Algarve, região que,
"quando comparada com destinos concorrentes do sul da Europa, continua a ser uma boa aposta" para
quem quer passar uns dias de descanso na passagem do ano. 

Sobre os programas que existem na região para a noite de 31 para 01 de janeiro, João Fernandes disse
haver "oportunidades para todos os gostos" e "um cartaz muito forte ao nível da animação, de
concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de
Portimão".

"São conhecidas as passagens do ano quer na praia dos Pescadores, quer na Praia da Rocha, mas
também temos outras realidades, como Tavira e Lagos, ou no interior do Algarve também, como
Monchique, que tem sido cada vez mais procurado para este período, ou ainda Quarteira", concluiu.

(Link)
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Turismo do Algarve perspetiva ocupação para fim de ano
superior a 80%
Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria,
são as perspetivas da Região de T urismo do Algarve (RT A) para a passagem do ano,
disse hoje à Lusa o seu presidente.

“Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo”, afirmou João Fernandes.

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
“apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva”.

As reservas para o período do fim de ano e ‘réveillon’ tem tido este ano “mais reservas diretas, sem
intermediação”, e feitas “mais cedo”, disse ainda o presidente da RTA, sublinhando que “as perspetivas
climatéricas” para a passagem do ano “apontam para temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de
20 graus, com boas abertas”.

As perspetivas são assim boas “em termos de tempo”, o que dá “oportunidade para estar ao ar livre,
com um cartaz de passagem do ano muito forte em várias localidades do Algarve”, acrescentou,
considerando que estas previsões fazem “antever também que as reservas de última hora venham a
aumentar”.

“Do ponto de vista dos mercados internacionais, a Espanha é sempre também um ‘prato forte’, na
medida em que as regiões transfronteiriças – da Andaluzia, da Extremadura, mas também a Galiza, que
tem uma tradição geracional de vir para o Algarve neste período e no verão, vão marcar presença
também com um bom nível de reservas”, completou.
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Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os “mercados tradicionais” do Algarve, como o
“Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos”, que estão, segundo o presidente da Região
de Turismo, “a dar bons sinais”.

“São estas as razões pelas quais a AHETA [Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve], a associação de hotelaria da região, perspetiva um aumento do volume de negócios para este
período de 10%, o que é muito significativo”, assinalou.

Questionado sobre se o aumento do volume de negócios está relacionado com uma maior procura ou
com um aumento de preços, João Fernandes respondeu que a subida prevista pela AHETA de 10%
resulta do “dois fatores conjugados”.

“Os preços acompanharam os custos dos fatores de produção por causa da inflação. Na prática
repercute também na venda ao público”, acrescentou o dirigente do Turismo do Algarve, região que,
“quando comparada com destinos concorrentes do sul da Europa, continua a ser uma boa aposta” para
quem quer passar uns dias de descanso na passagem do ano.

Sobre os programas que existem na região para a noite de 31 para 01 de janeiro, João Fernandes disse
haver “oportunidades para todos os gostos” e “um cartaz muito forte ao nível da animação, de
concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de
Portimão”.

“São conhecidas as passagens do ano quer na praia dos Pescadores, quer na Praia da Rocha, mas
também temos outras realidades, como Tavira e Lagos, ou no interior do Algarve também, como
Monchique, que tem sido cada vez mais procurado para este período, ou ainda Quarteira”, concluiu.
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Turismo do Algarve perspetiva ocupação para fim de ano
superior a 80% - Impala
Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria,
são as perspetivas da Região de T urismo do Algarve (RT A) para a passagem do ano,
disse hoje à Lusa o seu presidente. - Impala

“Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo”, afirmou João Fernandes.

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
“apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva”.

As reservas para o período do fim de ano e ‘réveillon’ tem tido este ano “mais reservas diretas, sem
intermediação”, e feitas “mais cedo”, disse ainda o presidente da RTA, sublinhando que “as perspetivas
climatéricas” para a passagem do ano “apontam para temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de
20 graus, com boas abertas”.

As perspetivas são assim boas “em termos de tempo”, o que dá “oportunidade para estar ao ar livre,
com um cartaz de passagem do ano muito forte em várias localidades do Algarve”, acrescentou,
considerando que estas previsões fazem “antever também que as reservas de última hora venham a
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aumentar”.

“Do ponto de vista dos mercados internacionais, a Espanha é sempre também um ‘prato forte’, na
medida em que as regiões transfronteiriças – da Andaluzia, da Extremadura, mas também a Galiza, que
tem uma tradição geracional de vir para o Algarve neste período e no verão, vão marcar presença
também com um bom nível de reservas”, completou.

Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os “mercados tradicionais” do Algarve, como o
“Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos”, que estão, segundo o presidente da Região
de Turismo, “a dar bons sinais”.

“São estas as razões pelas quais a AHETA [Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve], a associação de hotelaria da região, perspetiva um aumento do volume de negócios para este
período de 10%, o que é muito significativo”, assinalou.

Questionado sobre se o aumento do volume de negócios está relacionado com uma maior procura ou
com um aumento de preços, João Fernandes respondeu que a subida prevista pela AHETA de 10%
resulta do “dois fatores conjugados”.

“Os preços acompanharam os custos dos fatores de produção por causa da inflação. Na prática
repercute também na venda ao público”, acrescentou o dirigente do Turismo do Algarve, região que,
“quando comparada com destinos concorrentes do sul da Europa, continua a ser uma boa aposta” para
quem quer passar uns dias de descanso na passagem do ano.

Sobre os programas que existem na região para a noite de 31 para 01 de janeiro, João Fernandes disse
haver “oportunidades para todos os gostos” e “um cartaz muito forte ao nível da animação, de
concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de
Portimão”.

“São conhecidas as passagens do ano quer na praia dos Pescadores, quer na Praia da Rocha, mas
também temos outras realidades, como Tavira e Lagos, ou no interior do Algarve também, como
Monchique, que tem sido cada vez mais procurado para este período, ou ainda Quarteira”, concluiu.

MHC // MAD

By Impala News / Lusa
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Turismo do Algarve perspetiva ocupação para fim de ano de 80%
que pode chegar aos 100%
Presidente da Associação de T urismo do Algarve destaca a "presença mais expressiva"
do mercado nacional

Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria, são as
perspetivas da Região de Turismo do Algarve (RTA) para a passagem do ano, disse esta terça-feira à
Lusa o seu presidente.

“Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo”, afirmou João Fernandes.

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
“apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva”.

As reservas para o período do fim de ano e ‘réveillon’ tem tido este ano “mais reservas diretas, sem
intermediação”, e feitas “mais cedo”, disse ainda o presidente da RTA, sublinhando que “as perspetivas
climatéricas” para a passagem do ano “apontam para temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de
20 graus, com boas abertas”.

As perspetivas são assim boas “em termos de tempo”, o que dá “oportunidade para estar ao ar livre,
com um cartaz de passagem do ano muito forte em várias localidades do Algarve”, acrescentou,
considerando que estas previsões fazem “antever também que as reservas de última hora venham a
aumentar”.

“Do ponto de vista dos mercados internacionais, a Espanha é sempre também um ‘prato forte’, na
medida em que as regiões transfronteiriças - da Andaluzia, da Extremadura, mas também a Galiza, que
tem uma tradição geracional de vir para o Algarve neste período e no verão, vão marcar presença
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também com um bom nível de reservas”, completou.

Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os “mercados tradicionais” do Algarve, como o
“Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos”, que estão, segundo o presidente da Região
de Turismo, “a dar bons sinais”.

“São estas as razões pelas quais a AHETA [Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve], a associação de hotelaria da região, perspetiva um aumento do volume de negócios para este
período de 10%, o que é muito significativo”, assinalou.

Questionado sobre se o aumento do volume de negócios está relacionado com uma maior procura ou
com um aumento de preços, João Fernandes respondeu que a subida prevista pela AHETA de 10%
resulta do “dois fatores conjugados”.

“Os preços acompanharam os custos dos fatores de produção por causa da inflação. Na prática
repercute também na venda ao público”, acrescentou o dirigente do Turismo do Algarve, região que,
“quando comparada com destinos concorrentes do sul da Europa, continua a ser uma boa aposta” para
quem quer passar uns dias de descanso na passagem do ano.

Sobre os programas que existem na região para a noite de 31 para 01 de janeiro, João Fernandes disse
haver “oportunidades para todos os gostos” e “um cartaz muito forte ao nível da animação, de
concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de
Portimão”.

“São conhecidas as passagens do ano quer na praia dos Pescadores, quer na Praia da Rocha, mas
também temos outras realidades, como Tavira e Lagos, ou no interior do Algarve também, como
Monchique, que tem sido cada vez mais procurado para este período, ou ainda Quarteira”, concluiu.
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Turismo do Algarve perspetiva ocupação para fim de ano
superior a 80%
"Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação próprios, têm muitas
vezes a lotação esgotada já há algum tempo", de acordo com o presidente da Região de
Turismo do Algarve.

Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria, são as
perspetivas da Região de Turismo do Algarve (RTA) para a passagem do ano, disse hoje à Lusa o seu
presidente.

"Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo", afirmou João Fernandes.

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
"apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva".

As reservas para o período do fim de ano e 'réveillon' tem tido este ano "mais reservas diretas, sem
intermediação", e feitas "mais cedo", disse ainda o presidente da RTA, sublinhando que "as perspetivas
climatéricas" para a passagem do ano "apontam para temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de
20 graus, com boas abertas".

As perspetivas são assim boas "em termos de tempo", o que dá "oportunidade para estar ao ar livre,
com um cartaz de passagem do ano muito forte em várias localidades do Algarve", acrescentou,
considerando que estas previsões fazem "antever também que as reservas de última hora venham a
aumentar".

"Do ponto de vista dos mercados internacionais, a Espanha é sempre também um 'prato forte', na
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medida em que as regiões transfronteiriças - da Andaluzia, da Extremadura, mas também a Galiza, que
tem uma tradição geracional de vir para o Algarve neste período e no verão, vão marcar presença
também com um bom nível de reservas", completou.

Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os "mercados tradicionais" do Algarve, como o
"Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos", que estão, segundo o presidente da Região
de Turismo, "a dar bons sinais".

"São estas as razões pelas quais a AHETA [Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve], a associação de hotelaria da região, perspetiva um aumento do volume de negócios para este
período de 10%, o que é muito significativo", assinalou.

Questionado sobre se o aumento do volume de negócios está relacionado com uma maior procura ou
com um aumento de preços, João Fernandes respondeu que a subida prevista pela AHETA de 10%
resulta do "dois fatores conjugados".

"Os preços acompanharam os custos dos fatores de produção por causa da inflação. Na prática
repercute também na venda ao público", acrescentou o dirigente do Turismo do Algarve, região que,
"quando comparada com destinos concorrentes do sul da Europa, continua a ser uma boa aposta" para
quem quer passar uns dias de descanso na passagem do ano.

Sobre os programas que existem na região para a noite de 31 para 01 de janeiro, João Fernandes disse
haver "oportunidades para todos os gostos" e "um cartaz muito forte ao nível da animação, de
concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de
Portimão".

"São conhecidas as passagens do ano quer na praia dos Pescadores, quer na Praia da Rocha, mas
também temos outras realidades, como Tavira e Lagos, ou no interior do Algarve também, como
Monchique, que tem sido cada vez mais procurado para este período, ou ainda Quarteira", concluiu.
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Turismo do Algarve perspetiva ocupação para fim de ano
superior a 80%
Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria,
são as perspetivas da Região de T urismo do Algarve (RT A) para a passagem do ano,
disse hoje à Lusa o seu presidente

“Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo”, afirmou João Fernandes.

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
“apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva”.

As reservas para o período do fim de ano e ‘réveillon’ tem tido este ano “mais reservas diretas, sem
intermediação”, e feitas “mais cedo”, disse ainda o presidente da RTA, sublinhando que “as perspetivas
climatéricas” para a passagem do ano “apontam para temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de
20 graus, com boas abertas”.

As perspetivas são assim boas “em termos de tempo”, o que dá “oportunidade para estar ao ar livre,
com um cartaz de passagem do ano muito forte em várias localidades do Algarve”, acrescentou,
considerando que estas previsões fazem “antever também que as reservas de última hora venham a
aumentar”.

“Do ponto de vista dos mercados internacionais, a Espanha é sempre também um ‘prato forte’, na
medida em que as regiões transfronteiriças – da Andaluzia, da Extremadura, mas também a Galiza, que
tem uma tradição geracional de vir para o Algarve neste período e no verão, vão marcar presença
também com um bom nível de reservas”, completou.

Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os “mercados tradicionais” do Algarve, como o
“Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos”, que estão, segundo o presidente da Região
de Turismo, “a dar bons sinais”.

“São estas as razões pelas quais a AHETA [Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
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Algarve], a associação de hotelaria da região, perspetiva um aumento do volume de negócios para este
período de 10%, o que é muito significativo”, assinalou.

Questionado sobre se o aumento do volume de negócios está relacionado com uma maior procura ou
com um aumento de preços, João Fernandes respondeu que a subida prevista pela AHETA de 10%
resulta do “dois fatores conjugados”.

“Os preços acompanharam os custos dos fatores de produção por causa da inflação. Na prática
repercute também na venda ao público”, acrescentou o dirigente do Turismo do Algarve, região que,
“quando comparada com destinos concorrentes do sul da Europa, continua a ser uma boa aposta” para
quem quer passar uns dias de descanso na passagem do ano.

Sobre os programas que existem na região para a noite de 31 para 01 de janeiro, João Fernandes disse
haver “oportunidades para todos os gostos” e “um cartaz muito forte ao nível da animação, de
concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de
Portimão”.

“São conhecidas as passagens do ano quer na praia dos Pescadores, quer na Praia da Rocha, mas
também temos outras realidades, como Tavira e Lagos, ou no interior do Algarve também, como
Monchique, que tem sido cada vez mais procurado para este período, ou ainda Quarteira”, concluiu.

MHC // MAD

66/75



NOTÍCIAS AO MINUTO

27/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 4978

REACH: 560000

Turismo do Algarve perspetiva ocupação para fim de ano
superior a 80%
Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria,
são as perspetivas da Região de T urismo do Algarve (RT A) para a passagem do ano,
disse hoje à Lusa o seu presidente.

"Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo", afirmou João Fernandes.

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
"apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva".

As reservas para o período do fim de ano e 'réveillon' tem tido este ano "mais reservas diretas, sem
intermediação", e feitas "mais cedo", disse ainda o presidente da RTA, sublinhando que "as perspetivas
climatéricas" para a passagem do ano "apontam para temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de
20 graus, com boas abertas".

As perspetivas são assim boas "em termos de tempo", o que dá "oportunidade para estar ao ar livre,
com um cartaz de passagem do ano muito forte em várias localidades do Algarve", acrescentou,
considerando que estas previsões fazem "antever também que as reservas de última hora venham a
aumentar".

"Do ponto de vista dos mercados internacionais, a Espanha é sempre também um 'prato forte', na
medida em que as regiões transfronteiriças - da Andaluzia, da Extremadura, mas também a Galiza, que
tem uma tradição geracional de vir para o Algarve neste período e no verão, vão marcar presença
também com um bom nível de reservas", completou.
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Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os "mercados tradicionais" do Algarve, como o
"Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos", que estão, segundo o presidente da Região
de Turismo, "a dar bons sinais".

"São estas as razões pelas quais a AHETA [Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve], a associação de hotelaria da região, perspetiva um aumento do volume de negócios para este
período de 10%, o que é muito significativo", assinalou.

Questionado sobre se o aumento do volume de negócios está relacionado com uma maior procura ou
com um aumento de preços, João Fernandes respondeu que a subida prevista pela AHETA de 10%
resulta do "dois fatores conjugados".

"Os preços acompanharam os custos dos fatores de produção por causa da inflação. Na prática
repercute também na venda ao público", acrescentou o dirigente do Turismo do Algarve, região que,
"quando comparada com destinos concorrentes do sul da Europa, continua a ser uma boa aposta" para
quem quer passar uns dias de descanso na passagem do ano.

Sobre os programas que existem na região para a noite de 31 para 01 de janeiro, João Fernandes disse
haver "oportunidades para todos os gostos" e "um cartaz muito forte ao nível da animação, de
concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de
Portimão".

"São conhecidas as passagens do ano quer na praia dos Pescadores, quer na Praia da Rocha, mas
também temos outras realidades, como Tavira e Lagos, ou no interior do Algarve também, como
Monchique, que tem sido cada vez mais procurado para este período, ou ainda Quarteira", concluiu.
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Turismo do Algarve perspetiva ocupação para fim de ano
superior a 80%, alguns hotéis esgotaram - Postal do Algarve
Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os “mercados tradicionais” do
Algarve, como o “Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos”, que estão
“a dar bons sinais”.

Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria, são as
perspetivas da Região de Turismo do Algarve (RTA) para a passagem do ano, disse hoje à Lusa o seu
presidente.

“Depois de dois anos condicionados pela pandemia [de covid-19], tivemos um ano de uma retoma
crescente e que, para a passagem do ano, tem uma perspetiva muito positiva, com uma taxa de
ocupação média superior a 80%. Alguns hotéis, sobretudo os que já têm programas de animação
próprios, têm muitas vezes a lotação esgotada já há algum tempo”, afirmou João Fernandes.

A mesma fonte destacou a contribuição do mercado português para essa ocupação, frisando que,
“apesar de o mercado nacional ser sempre o mais relevante na passagem do ano, este ano fez-se sentir
ainda com uma presença mais expressiva”.

As reservas para o período do fim de ano e ‘réveillon’ tem tido este ano “mais reservas diretas, sem
intermediação”, e feitas “mais cedo”, disse ainda o presidente da RTA, sublinhando que “as perspetivas
climatéricas” para a passagem do ano “apontam para temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de
20 graus, com boas abertas”.

As perspetivas são assim boas “em termos de tempo”, o que dá “oportunidade para estar ao ar livre,
com um cartaz de passagem do ano muito forte em várias localidades do Algarve”, acrescentou,
considerando que estas previsões fazem “antever também que as reservas de última hora venham a
aumentar”.

“Do ponto de vista dos mercados internacionais, a Espanha é sempre também um ‘prato forte’, na
medida em que as regiões transfronteiriças – da Andaluzia, da Extremadura, mas também a Galiza, que
tem uma tradição geracional de vir para o Algarve neste período e no verão, vão marcar presença
também com um bom nível de reservas”, completou.

Ao mercado português e espanhol juntam-se ainda os “mercados tradicionais” do Algarve, como o
“Reino Unido, os Países Baixos e os mercados francófonos”, que estão, segundo o presidente da Região
de Turismo, “a dar bons sinais”.

“São estas as razões pelas quais a AHETA [Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve], a associação de hotelaria da região, perspetiva um aumento do volume de negócios para este
período de 10%, o que é muito significativo”, assinalou.

Questionado sobre se o aumento do volume de negócios está relacionado com uma maior procura ou
com um aumento de preços, João Fernandes respondeu que a subida prevista pela AHETA de 10%
resulta do “dois fatores conjugados”.

“Os preços acompanharam os custos dos fatores de produção por causa da inflação. Na prática
repercute também na venda ao público”, acrescentou o dirigente do Turismo do Algarve, região que,
“quando comparada com destinos concorrentes do sul da Europa, continua a ser uma boa aposta” para
quem quer passar uns dias de descanso na passagem do ano.
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Sobre os programas que existem na região para a noite de 31 para 01 de janeiro, João Fernandes disse
haver “oportunidades para todos os gostos” e “um cartaz muito forte ao nível da animação, de
concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de
Portimão”.

“São conhecidas as passagens do ano quer na praia dos Pescadores, quer na Praia da Rocha, mas
também temos outras realidades, como Tavira e Lagos, ou no interior do Algarve também, como
Monchique, que tem sido cada vez mais procurado para este período, ou ainda Quarteira”, concluiu.
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Passagem do Ano no Algarve com enorme procura
Reservas na hotelaria tradicional estão 20 a 25% acima do 2019, com tendências de
subida de última hora.

 

O bom tempo que se prevê para a região algarvia, na noite de Passagem do Ano, está a fazer disparar o
número de reservas de alojamento hoteleiro. O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder Martins, estima que haja um aumento de 20 a 25% em relação a
2019, o ano de referência pré-pandemia e que registou também uma elevada ocupação.

“As previsões meteorológicas, ao contrário do que se passa noutras zonas do país, dão bom tempo, e
as unidades que têm alojamento e animação estão cheias”, justificou.

No período antes do Natal, informou o dirigente associativo, a AHETA fez uma sondagem em que previa
um aumento de 10% acima de 2019. Mas “nesta altura vamos com uma subida de 20 a 25%”,
enfatizou.

A par da oferta da hotelaria tradicional, prevê-se ainda um aumento significativo nos empreendimentos,
com vivendas e apartamentos de segunda habitação a ficarem cheios.

As festas de animação de rua, em Quarteira, Albufeira e outras localidades da região, constituem um
cartaz atractivo para quem gosta de comemorar a entrada do Ano Novo ao som de concertos.

Ainda de acordo com a AHETA, a ocupação hoteleira em Dezembro de 2019 foi de 32%, enquanto este
ano as expectativas são que chegue aos 40/45%.

(Link)
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Procura pelo Algarve na passagem de ano ″ainda maior do que
no ano recorde de 2019″
Os portugueses são quem mais procura o Algarve nesta altura do ano.

O presidente do Turismo do Algarve estima que o volume de negócios na passagem do ano na região
tenha um acréscimo de 10%. Ouvido pela TSF, João Fernandes sublinha que houve uma subida na
procura do mercado nacional e que os valores superam mesmo os de 2019.

"Apesar do mercado nacional ser o principal mercado de procura pelo Algarve na passagem de ano, este
ano regista-se uma procura ainda maior do que no ano recorde de 2019, mais reservas diretas e mais
cedo, talvez porque muitos portugueses, já prevendo uma afluência acrescida, resolveram reservar mais
cedo", explica, reforçando que a estimativa é de um aumento de 10% no volume de negócios da região
durante a passagem de ano.

Sobre 2023, João Fernandes reconhece que vai ser um ano difícil. Ainda assim, para o presidente do
Turismo do Algarve, a região tem argumentos para merecer a escolha dos turistas.

"Para o próximo ano, antecipamos que haja uma conjugação de fatores que são adversos aos gastos
em lazer, como a inflação e o crédito à habitação", sustenta João Fernandes.

No entanto, "antecipamos que a escolha dos europeus cairá sobre o espaço intra europeu e aí
estaremos em concorrência com os países do sul da Europa, onde o Algarve tem uma perceção de
melhor aposta de value for money".

"Temos campanhas internacionais já em curso e a funcionarem muito bem e temos a confiança das
companhias aéreas e operadores que estão a oferecer a maior capacidade aérea de sempre",
acrescenta.

A Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) fez um inquérito aos seus associados e, em 400
empreendimentos hoteleiros que responderam, "os níveis de reserva são muito significativos" para o fim
de ano.
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"A Madeira lidera, com 89%, Lisboa e Açores com 86% e a média nacional é de 82%", afirma o
presidente da AHP.

Bernardo Trindade sublinha que há a perceção junto dos hoteleiros de que este ano será melhor do que
2019, considerado o melhor ano de turismo, com a contribuição dos mercados nacional, espanhol e do
Reino Unido, este último com mais significado na Madeira e Algarve.

89% dos inquiridos pela AHP afirmou esperar que a passagem de ano seja igual e "uma percentagem
muito significativa adiantou que será melhor".

Bernardo Trindade adianta que este otimismo baseia-se não só na taxa de reservas, mas também nas
receitas. "A dimensão preço é relevante, porque com a escalada de preços que estamos a enfrentar,
podemos passar para o cliente fiabilidade."

* Notícia atualizada às 12h15
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Algarve com reservas 10% acima de 2019 para a passagem de
ano - Renascença
No Algarve, as reservas para a passagem de ano estão 10% acima de 2019, mesmo com
o aumento dos preços em comparação com o melhor ano de sempre do turismo.

Depois do Natal começa a contagem decrescente para a passagem de ano. O Algarve já tem história de
ser um dos locais de eleição para a noite de réveillon e não vai ser diferente na entrada para 2023.

"O Algarve, numa sondagem que fizemos, está cerca de 10% acima dos resultados de 2019", avança
Hélder Martins, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, que conta
ainda à Renascença que o número de reservas aumentam, mesmo com o aumento dos preços.

"A expectativa de custos anda cerca de 10% acima de 2019, mas creio que esse fator não vai afastar os
clientes."

O bom tempo no Algarve convida a um brinde a sul do país e já há lotações esgotadas ou perto disso.
"Os hotéis com programa completo, ou seja, alojamento e animação, estavam todos acima dos 80%.
Há vários esgotados e outros com alguma capacidade", refere. É o caso do Tivoli Carvoeiro, que tem
dois jantares diferentes e uma gala de passagem de ano com animação e fogo de artificio.

"Comparando com 2019, que é o ano referência, estamos bastante bem. Para as noites de 30 e 31
estamos com ocupações superior a 80%", conta João Jesus, diretor-geral do Tivoli Carvoeiro, que
explica à Renascença que há ainda alguns lugares disponíveis, mas acreditam que vão chegar pedidos de
última hora: "É bastante expectável que cheguemos até ao próprio dia 31 ainda a receber reservas e que
enchamos para essa noite".

A passagem de ano que também é uma oportunidade para o Algarve fechar 2022 da melhor maneira.

"É de facto uma lufada que vem para o Algarve. Estamos numa época muito baixa. A sazonalidade
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continua a ser um problema na região e pelo menos neste período começamos a mexer", diz Hélder
Martins e reforça João Jesus: "Este ano sem essas restrições dos últimos dois anos o mercado está
com muito apetite pela passagem de ano".

Opções apetitosas a sul do país para começar 2023 em grande.
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